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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

فهم يصرحون بذلك وال ندعوا لعقيدة وال ندعوا إىل كتاب أو سنة كل إنسان يدعوا إىل مذهبه  :الشيخ 
 صفة الصالة ككتاب فأنت اآلن جاءك صفة الصالة ليس من طريق الدعوة والتبليغ هل الدعوة والتبليغ تتبىن

ُمرشد إىل ماكان عليه الرسول عليه السالم يف هذه العبادة ؟ ال كل واحد هو وذوقه ومذهبه ما ميانع أنت أن 
تقرأ الصالة لفالن أو كتاب الصالة لفالن إىل آخره أنا أُريد أن أقول الُسنة جيب أن تنبع من مجاعة التبليغ، 

مادام أم يريدون الذّب عن اإلسالم مادام عندهم هذا . وليس أن تنقل إليهم من مجاعات ُأخرى
طيب هات . فأنت تقول إنك داخل يف اإلسالم وال مؤاخذة من جديد وأنك بتصلي منذ سنتني.احلماس

أي إنسان تعتقد أنه على علم من مجاعة التبليغ لرتى صدق كالمي وتكون بعيداًعن اامي مبا ليس يف أنه 
م من كنت يف الشام ويل جمالسات معهم وأعرفهم هنا ويأتوا ويزوروين وببحثوا معي إىل أنا اعرفه. أنا امهم

أنا لست ببعيد عنهم وال جاهل م حىت تريد أن تقول ما جيوز اامهم لكن أنت تتهم أننا نتهم حنن . آخره



حلقائق حقيقة بالصالة وعندك آلن منشان تتجلى لك ا ...نتكلم عن علم وخاصة أنت بتقول هذه ال جتوز 
أي شخص من أخوانا هؤالء مجاعة التبليغ أفرض بأنه رأس يف الدعوة يعين عنده علم بالكتاب و الُسنة وإىل 

والدين نصيحة كما . كما يقولون ونبحث املوضوع  "بساط أمحدي  " خلينا جنلس يف حبث أخوي . آخره
  .تعلم من قوله عليه السالم

  ... :السائل 
  .يبط.دكتور مني :الشيخ 
  ... :السائل 
لكن شو متام البحث أنه لفت نظري بعض أخواين كانوا معه إنه كالم الشيخ . صحيح.صحيح :الشيخ 

هذه . صحيح طيب شو السر يف رأي الشيخ صحيح ومجاعة التبليغ باملاليني ماعندهم خرب ذا الصحيح
م هذا خري الكالم ماقيل ودل طيب مجاعة التبليغ باختصار حنن نشكر حتمسهم وال شكر انطالقه. مشكلة

يعين اآلن إذا . وكما مسعت يف كالمي األول قال اهللا قال رسول اهللا.  هذا احلماس وجيب أن يقرتن بالعلم
قلنا لك هل مجاعة التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده  مش مثل صالة الرسول 

ث ضعيف حىت العامل من مجاعة التبليغ يكون على أخذها من غريه تنبيهم هذا حديث صحيح هذا حدي
بصرية من دينه مافيهم واحد من اهلند إىل السند ما فيهم واحد فيه العناية ملاذا ؟ ألن اخلط منحرف عن 

وبعدين لغة العواطف ياأستاذ ال تفيد البحث  ))وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه (( اخلط املستقيم 
ول يل أنا ما كنت أصلي صرت أصلي بفضلهم أنا أشهد وأوقع على بياض مثلك العلمي أبدًا ملا أنت بتق

لكن هؤالء اللي بصلوا شو هي الصالة ؟  هذه الصالة هل هي الصالة اليت صالها  . العشرات واملئات
الرسول عليه السالم؟ وال املهم أن يصلي صالة من هذه الصلوات ال ليست هذه دعوة اإلسالم أي صالة 

ي بصالة ال صالة له كم من صائم ال صالة له كم من صائم ال صيام له إىل آخره وحديث املسيء رمبا يصل
صالته لعلك تذكره وهو الذي يطول وهو يف صحيح البخاري جاء رجُل إىل املسجد ورسول اهللا جالس يف 

وعليك : ، قال السالم عليك يارسول اهللا ( : ناحيٍة منه فصلى مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  .فرجع الرجل. )ارجع فصل فانك لم تصل . السالم

  ثالث مرات :الطالب 
واهللا يارسول اهللا ال ُأحسن غيرها ( : أحسنت يف األخري يتبني أن الرجل ال حيسن الصالة فيقول  :الشيخ 

بل القبلة ثم كبر إذا أنت قمت إلى الصالة فتوضأ كما أمرك اهللا ثم استق: فعلمني ، فقال عليه السالم 
ثم اقرأ ماتيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن 



ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم افعل ذلك في صالتك كلها فإن .ساجدا
،  ) ...ن صالتك أنت أتممت ذلك فقد تمت صالتك وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت م

بدنا . ال. فما منا واحد مايصلي نقلناه من ترك الصالة إىل صالة ال صالة له. فكم من مصل ال صالة له
كيف نعرف أن هذه الصالة مقبوله أم ال ؟ من سنة . ننقله إىل صالة تكون مقبولة عند اهللا تبارك وتعاىل

تركت فيكم ( لذلك قال عليه السالم .سول اهللا ما اهتدينارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مادرسنا ُسنة ر 
فالذي يريد أن يصلي كما   )لن تضلوا ماإن تمسكتم بهما كتاب اهللا وسنتي (  - أمرين فقط  - )أمرين 

والذي يريد أن حيج كما حج الرسول جيب أن . كان الرسول يصلي جيب أن يعرف سنة الرسول يف صالته
خره وأما هات إيدك وامش من الناس هذا مش إسالم هذا عادة الناس كما يعرف صفة حج الرسول إىل آ

َواتِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم ِمْن رَبُكْم (( . ال مش هيك أمرنا "أيها الناس اتبعوا الناس " يقول عامة الناس
((  )) ِبُعوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َقِليًال َماَتذَكُكْم ((  ))ُروَن َوَال تـَتواهللا حنن  ))َأْحَسَن َما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم ِمْن رَب

فنعلم . لكن أول الغيث قطُر مث ينهمر. يكفينا أن نتبع احلسن أما األحسن هذا يريد ناس من فوق كثري كثري
لصالة مثًال الناس الصالة اليت تصح بعد ذلك نأمرهم باألشياء اليت إذا أخل ا املسلم مايكون أخل يف ا

االطمئنان والسجود ومابينهما ركن من أركان الصالة لكن اخلشوع يف الصالة ليس بركن ولكن ربنا أثين على 
إخل فنحن نريد إنسان يصلي وال يقال  ))قد أفلح المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون (( اخلاشعني 

وبعد ذلك بتقول له الزم  )فانك لم تصل  ارجع فصل ( .له كما قال الرسول عليه السالم للمسيء صالته
خالصة القول يا أخي حنن نتكلم عن علم . ختشع يف الصالة الزم تتأمل فيما تقرأ من كتاب اهللا إىل آخره

وال مؤاخذة وما نتهم مسلمًا مش مسلمني مش ماليني منهم وإمنا نتلكم عن بصرية و الدين نصيحة لذلك 
  العكس فال جيوزأما . نقول هلم علموا مث بلغوا

ولكن  ...حنن حنث على هذه األشياء ولكن مش مهم أنه مثًال . حنن حنث على هذه النصيحة :السائل 
وأنا مش مؤلف وما أعرف وهذه حقيقة لكن ممكن . الكتب موجودة وكثرية بس أنت بال مؤاخذة مؤلف

خرج يف سبيل اهللا وأبدى رأيه يف مثًال أبو احلسن الندوي قبل أن يسأل عن الدعوة  ...أعرضُه على علماء 
الدعوة وأبو بكر اجلزائري ُسئل عن الدعوة وقال هذه مدرسة متنقلة كذلك سيد سابق ُسئل عن الدعوة 
وأجاب مبا يعرفه ولكن أنا مهما شرحت عن الدعوة ال ميكن أعرب عن حقيقتها ما عندنا علماء فطاحل 

اع ُخضر مثًال يعين لكن احلمد هللا بفضل اهللا قام بعمل  لكن زي ما تفضلت ممكن يكون أمري الدعوة كان يب
حنن يف خروجنا شفنا العلماء يف  ...كبري وأصغر واحد بالدعوة بكون متكلما وعنده معلومات جيدة 

  ...ندعو الناس القامة الدين  ...باكستان شفنا 



حلماس دعُه جانبًا البحث ياأخي براك اهللا فيك أنا نصحتك نصيحة واحلماس بالدعوة ال يفيد ا :السائل 
  العلمي حيتاج أناة وهدوء إىل آخره أنت ملا بتقول الدين وتدعو إليه أما يوجب عليك أن تكون فامها للدين

  . ...طبعاً ولكن  :الشيخ 
طيب كيف تدعون وتعرفون أنكم ال تعرفون احلديث الصحيح من الضعيف إىل آخره ملا بدك  :الشيخ 

وتذكري إىل آخره خبطر ببالك حديث من أجل ُنصح الناس وبتقول قال رسول تعطي ُحماضرة وتعمل وعظ 
  .اهللا وأنت مالك دارس احلديث وال عارف صحيحه من  ضعيفه شو بتساوي يف هذه احلالة ؟

  .أنا بقول عندنا بدايات أن ال نتكلم باحلديث الضعيف وال حنفظ إال احلديث القوي :السائل 
  شو عرفك باحلديث الضعيف هذه حيدة أنا أسألك :الشيخ 
  ...قلت لك أنا ملا جبيء بكتاب يكون مكتوب به احلديث ضعيف حديث حسن  :السائل 
ياأخي أنا ماحبكي على شخصك أنا حبكي عن مجاعة الدعوة املمتدين من السند إىل اهلند إىل  :الشيخ 

قلت لك سلفاً يف مجاعة آخره هؤالء اللي مش منتبهني للصحيح من الضعيف انت بتحكي عن نفسك وأنا 
التبليغ ناس سلفيني من أخوانا من أهل احلديث كما أنه يف مجاعة األخوان املسلمني يف سلفيني فيهم لكن 
هؤالء مامبثلوا الدعوة ياأخي أنا بتكلم عن الدعوة وأنت بتقول يلي مادخل يف الدعوة مابعرفها كيف مايعرفها 

  .هللا وسنة رسول اهللا كما يلهجون بني يدي كل درس الدعوة قائمة على كتاب ا. الدعوة مش سر
طيب وين هذه الدعوة وحنن بنسمع دروسهم ونسمع مواعظهم بنشوف أفكار منحرفة عن الكتاب والُسنة 

لكن ما عندهم تبليغ و  ...وعقيدة منحرفة عن الكتاب والسنة أنت اآلن كما قلت آنفا لكن هم عندهم 
  ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،العقيدة اليت جاء ا الرسو  ...

: لو سألكم سائل سؤال الرسول للجارية , يعين اآلن أنتم مجاعة ما أدري اثنني ثالثة أربعة من مجاعة التبليغ
هل جوابكم إن كان صواباً ينبع من الدعوة والتبليغ أم من دعوة اخرى وإن كان خطأ فكيف . )أين اهللا ( 

  فهمت علي أم ال؟ اآلن لو سألتك أنت أين اهللا ؟ شو جوابك ؟. ؤالال تعرفون اجلواب الصحيح هلذا الس
  جوايب مش رايح أعطيك اجلواب الصحيح ألنه مامرت علي هذه املسألة أنت ال تضحك علي  :السائل 
ال أنا اهللا يهديك أنا بضحك شر الضحك مايبكي أنا بضحك هي أنا ضحكت اآلن أنا بضحك  :الشيخ 

ياأيها الذين آمنوا عليكم (( ي على املسلمني أنه بشتغلوا بغريهم وينسوا أنفسهم من قهري ومن أسف
عقيدة أين اهللا . ليشمايكون عندك جواب وهذه مسألة عقيدة ))أنفسكم ال يضركم من ضّل إذا اهتديتم 

 طيب ويلي ابن عشرة وعشرين ؟. ماعندك جواب ملاذا ؟ أنت ماعندك جواب ألنك بتعرتف إنك ابن سنتني
بتقول يل أنت ال . عنده جواب أم ال ؟ أنا بقول ماعنده جواب وإن كان عنده جواب بكون خالف الُسنة

تتهم الناس أنا هي فاحتين تفضلوا احكوا هذه عقيدة شو جوابكم عليها ؟ إن كان صح بنقول لكم من وين 



املسائل وإذا كان ما عندكم  أخذمتوها ؟ من مجاعة التبليغ ؟ بنقول لكم ال مجاعة التبليغ ما بتبحث هذه
جواب فاملشكلة أشكل ملاذا عقيدة مابتعرفوها وعايشينو بتبلغوا دعوة اإلسالم وأنتم هذه العقيدة لسه 

  ماعرفتوها وما عرفتم جواا مابصري هذا
  طيب أعطينا جواب اجلارية :السائل 
  نا اجلوابأنا بعطيك اجلواب وواجب علي اجلواب لكن أنت ليش ما بتعطي :الشيخ 
  أنا ممكن أعطيك جواب لكن مايعجبك :السائل 
وحنن من ساعة وعظنا أخانا القدمي . اهللا أكرب ليش أنت بدك تعطيين جواب يعجبين وإال مايعجبين :الشيخ 

فأنت اآلن بتقول بعطيك جواب ممكن  ...ُهنا أنه أدخل املسجد وصل هللا تعاىل ما كتب اهللا لك وال 
 أنا بيعجبين أم ال أنت أقصد وجه اهللا مايعجبك شو بدك يف  

  ...ممكن أقول اهللا  :السائل 
  هل أنت تعرف حديث اجلارية. هذا مو جواب أين اهللا. ال هذا مو جواب :الشيخ 
  ال ماأعرف :السائل 
 ...طيب هذا هو طيب غريك من إخوانك املوجودين بيعرفوا جواب إين اهللا ؟وين امحد ؟ ما بعرف  :الشيخ 
  تفضل

  ؟ ))على العرش استوى (( كما ذكر يف القرآن الكرمي   :سائل ال
  شو معىن استوى ؟ ))على العرش استوى (( كويس مجيل   :الشيخ 
  أعلى شيء :السائل 
يعين أنت بتعرف املفسرون ُهنا بقولوا بعضهم استوى مبعىن استوىل وبعضهم بقول استوى مبعىن  :الشيخ 
هذا جواب مايف كالم قال اهللا وانتهى األمر لكن نريد نشوف . ت باآليةفأنت جزاك اهللا خري ملا جئ. استعلى

استوى مبعىن استوىل . هل االستدالل ذه اآلية على أي تفسري من املفسرين املذكور يف كتب التفاسري
  واستوى مبعىن استعلى

  استعلى :السائل 
وًال معتمد على اآلية وعتمد على جواب صحيح ألنُه أ. مجيل جدًا هذا جواب بيأخذه أخونا هنا :الشيخ 

  التفسري الصحيح ، أنا بسألك اآلن هل هذه العقيدة تلقيتها من مجاعة التبليغ ؟
  ال :السائل 
مجاعة التبليغ على رأسنا وعينا متحمسني . أرأيت؟ فنحن هذا موضوعنا ياأخي والدين النصيحة :الشيخ 

يعرفوا كل مايف األمر أم حباجة ملن حيركهم ويوعظه لكن يدعون إىل أشياء املدعوين . ويدعون وإىل آخره



مشايف أما إذا أمرت واحد بالصالة هل يوجد مسلم ينكر شرعية الصالة أسوأ واحد بقول لك اهللا يتوب 
أنا قلت لك األمر  ...علي إذا يته عن شرب اخلمر ماحد منهم بستحل شرب اخلمر إىل آخره تاركني 

عليهم . لكن هؤالء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي بالفرض الكفائي. نكرباملعروف والنهي عن امل
يف اهللا أوًال مث بنبيه صلى . أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيين فرض عني على كل مسلم أنه يصحح عقيدته

عندهم عقيدة صحيحة  إذا كان. فأنا ملا بتكلم عن مجاعة أعرفهم جيداً . اهللا عليه وسلم ثانياً مث مث إىل آخره
أو عبادة صحيحة فهي ليست نابعة من دعوم أخذوها من غريهم وهذا يشكرون عليه يشكرون عليه  

وهذا أخذ العقيدة الصحيحة من غري مجاعة . فاهتديت إىل صالة النيب. أنت أخذته بالصالح. كأفراد
فنحن نريد هذه . ة دعوة التبليغالتبليغ فاستقامة العقيدة هذا شيء كويس لكن هذا نابع من غري الدعو 

أما وهم . احلسنات وهذه األفكار الصحيحة أن تنبع من مجاعة التبليغ نفسها وينشروا ذلك على العامل كله
لفعل وضح لك إن شاء اهللا أننيالام انسان مبا ليس فيه وأين حريص . ال يعلمون ففاقد الشيء ال يعطيه

ملا أرسل . ىل اإلسالم على قاعدة بعثة الرسول عليه السالم ملعاذ وغريهعلى اجلماعات هذه أنه يكونوا ُدعاة إ
ليكن َأول ماتدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا ( : الرسول صلى اهللا عليه وسلم معاذاً إىل اليمن قال له

لناس سواًء كانوا  أنا بقول لك ال الرسول يقول ليكن أول ماتدعوا الناس إليه شهادة أن ال إله إال اهللا ا ) ...
كفارًا أو كانوا مسلمني ملاذا؟ ُهنا العلة أن يظهر لك كيف خيتلف األمر الكافر يُقتصر ويكتفى منهم حىت 

حىت يصريوا مسلمني أما هم ال يصريون بذلك . يصريوا مسلمني أن يقولوا ال إله إال اهللا وحممد رسول اهللا
سول اهللا صار مسلمًا صار له مالنا وعليه ماعلينا لكن اليصري مؤمنني إذا قال الكافر ال إله إال اهللا حممد ر 

بذلك مؤمنا يعين ناجيًا عند اهللا تبارك وتعاىل وكيف ومل ؟ اجلواب أن الشهادتني إعالن لإلسالم لكن هذا 
ليس معناه أنه فهم اإلسالم الذي أوله اإلميان هذا حيتاج إىل زمن مع الزمن سيتبني لألُمة املسلمة للحاكم 
املسلم أن هذا الكافر الذي قال أشهد أن ال إله إال اهللا قاهلا نفاقًا قاهلا تقيًة خوفًا من اإلسالم خوفًا من 

مع الزمن سوف يتبني فإذا كنت تدعو املسلم أول ما تدعوه لشهادة أن ال إله إال اهللا لكن  ...فرض اجلزية 
ائم للصالة لكن هنا وظيفتك اآلن تشرح له ُهنا خيتلف األمر هذا شاهد هللا يصلي ويتشهد يف الصالة ق

املفتاح  ...يعين إن صح التعبري نعتربه مثل  ...الكافر أنت مش حباجة للشرح ألنك . شهادة ال إله إال اهللا
أن يشهد أن ال إله إال اهللا أما إذا كان يريد ناجياً يوم لقاء اهللا عزوجل ويكون من أهل اجلنة الزم هذا املفتاح  

عض السلف كل مفتاح ال بد أن يكون له أسنان اذا ما أسنان مايفتح فإذن هذا املفتاح ال إله كما يقول ب
وإىل آخره  ...إال اهللا ال بد من أن يكون له أسنان ماهو أسنانه تتمة أركان اإلميان واإلسالم مثل الصالة و 

يهم الرسول عليه السالم لكن اليوم املسلمون خاصة األعاجم حىت العرب العرب األولون الذين أرسل إل
وإذا قيل ال إله إال اهللا (( مباشرة وهم قريش كانوا يفهمون معىن ال إله إال اهللا ولذلك كفروا اآلية بتقول 



َأَجَعَال ْآلِلَهَة ِإَلًها (( وكذلك قال تعاىل يف القرآن الكرميقالوا . إذا قيل ال إله إال اهللا يستكربون ))يستكبرون 
. فهموا وكفروا "ال إله إال اهللا"الفهم الذي فهمُه الكفار من اآلية  ))َذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب َواِحًدا ِإن هَ 

  .املسلمون اليوم إال القليل منهم آمنوا ومل يفهموا
  ما فهموا مثل ما فهم الكفار :السائل 
هم من خارج بارك اهللا فيك شايف األخ ُهنا فهمان لكن هذا الفهم مش من الدعوة هذا الف. آه :الشيخ 

أولئك فهموا . الدعوة املسلمون اليوم ال يفهمون فهم الكفار بال إله إال اهللا لكن يف فرق بني هؤالء وأولئك
أشهد : أما املسلمني بقولوا ))أجعل اآللهة إلها واحدًا إن هذا لشيء عجاب (( وكفروا ولذلك استنكروا 

ره لكن شو معىن ال إله إال اهللا أكثرهم اآلن ال يعلمون أن ال إله إال اهللا وأمنت باهللا وكتبه ورسله إىل آخ
املعىن وإذا وجد فيهم من عرف املعىن كفر باملعىن علميًا هذه البحوث أنا أريد من مجاعة التبليغ يكونوا 

إن (( من كبريهم لصغريهم ألن هذا له عالقة بالعقيدة كل شيءدون العقيدة سهل كما قال . مشبعني فيها
لو فرضنا إنسان أعبد الناس اتقى الناس لكن  ))أن ُيشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء  اهللا ال يغفر

عقيدته خراب يباب ما بفيده شيء والذي قتل تسعني نفسًا ومات وهو يشهد أن ال إله إال اهللا خري من 
. من يؤاخذذاك بألوف املرات هذه العقائد مش مجاعة التبليغ وبس مجاهري املسلمني ضائعني عنها لكن 

يؤاخذ الذي أعلن راية الدعوة وليس هنا يف أوروبا وأمريكا لكن على ماذا يدعون واهللا شو بقول ؟ واهللا ال 
أدري سبحان اهللا هذه العقيدة اآلن ال إله إال اهللا معناه يف اللغة العربية اليت فهمها العرب مث كفر بعضهم ا 

 "ال معبود إال اهللا " كثر الناس حىت بعض الرسائل املطبوعة كتب أ ...ال معبود حبق يف الوجود إال اهللا  ...
هذا كفر ألنه املعبودات كثرية جداً املعبودات اليت تعبد من دون اهللا كثرية يف الواقع لكن كل هذه باطلة إال 

أي ال  " ال إله إال اهللا" فإذا قلنا لبعض املسلمني فهموا هذا املعىن الصحيح . عبادة اهللا وحده ال شريك له
هذا معىن صحيح وهذا الذي ينجو به املسلم من الشرك باهللا , معبوٍد حبٍق  يف الوجود إال اهللا هذا معىن

ماأكثر النواقض فتجد . لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ظل مؤمناً به ال ينقضُه بعمٍل له. عزوجل
ألنه مش فهمان ياأخي شو هي . ملاذا يعبد غري اهللا .يعبد غري اهللا, من يقول ال إله إال اهللا حممدًا رسول اهللا

  العبادة ؟
ولذلك أنا بدندن وبتحسر أن مجاعة التبليغ هذه البحوث كلها ضاربني عنها صفحًا ملاذا ؟ مش كأفراد 

باملعىن الصحيح , هكذا القيادة خاضعة جلماعة أن يبتعدوا عن هذه القضايا كيف مسلم يشهد ال إله إال اهللا
هكذا مث يكفر ذا املعىن عمليًا قلنا أنه يعبد غري اهللا كيف يتصور مسلم يعبد غري اهللا ؟ باملاليني نفرتض 

بقرأ . اآلن كل مصل وال بد ولو يف ركعة الوتر الركعة الوحيدة. املسلمني الذين يعبدون غري اهللا باملاليني



أي بك وحدك نستعني مايف . ))نستعين إياك نعبد وإياك (( وبقول بالفاحتة يارب . الفاحتة حىت صالته
شو رأيك اليوم يف املاليني  املسليمن الذين ياتون بغداء من أجل الشيخ عبد القادر اللي بسموه . غريك
ويأتون احلسني وزينب يف مصربروحواهناك من أجل إيش مدد ياسيدي أمحد مدد ياسيدي بدوي إىل . الباز
إياك (( مافهموا شو هي العبادة يلي عم حيصرها يف اهللا ملا يقول  ))إياك نعبد وإياك نستعين (( وين . آخره
مايدري أنه إذا سجد تعظيمًا لشخص أنه عبده من دون اهللا مايدري هذا املعىن أبدًا مايدري أنه . ))نعبد 

إذا نذر للست زينب أو اخلضر أو شعيب أو ما أدري إيش عندهم مايدري أن هذا الذبح هو شرك هللا 
ملاذا؟ ألنه مش ُمعلم هو أُمي ال يقرأ وال يكتب معليش لكن قلنا التعليم يكون . وكفر بعبادتهعزوجل 

فأسألوا أهل الذكر (( بطرقتني إما إذا كان قادراً على الفهم الكتاب والسنة من الكتاب والسنة مباشرة وأما 
اليوم مش رايح جياوبك ذا  وين أهل الذكر ؟ أهل الذكر لو سألتهم هذا السؤال ))إن كنتم ال تعلمون 

وال شىيء بالعبادة اهللا يقول يف القرآن الكرمي ونقرأ هذه اآلية لكن . التفصيل ومش رايح يفهمك التوحيد
إن صالتي ونسكي (( . صاليت مفهومة ))قل إن صالتي ونسكي (( أكثرنا ال يفهمها وبالتايل مابطبقها 

طيب بقول أنا  ))ي هللا رب العالمين ال شريك له ومحياي وممات(( . شو معىن نسكي ؟ ذبيحيت ))
هذا كله إشراك باهللا . نذرت الذبيحة لسيدنا شعيب وهذا للست زينب ولعبد القادر وللحسني إىل آخره

إن صالتي ونسكي ومحيايي ومماتي هللا رب العالمين (( عزوجل ألن اهللا قرن النسيكة مع الصالة فقال 
فخذ ماليني  )ملعون من ذبح لغير اهللا (  )ملعون من ذبح لغير اهللا (  :والرسول عليه السالم يقول  ))

من املسلمني بشهدوا أن إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا وبصلوا وبصوموا وميكن بقوموا الليل والناس ينام 
ن لكن عقيدته خراب يباب شو فائدة الصالة وقد أشرك باهللا ألنه يف األفضل الشهادة اليت يدخل ا م

لكن هذا املسلم . املسلم إىل اإلسالم مافهمها رضينا من الكافر أن يدخل اإلسالم بشهادة أن ال إله إال اهللا
مسلم ابن مسلم ابن مسلم ميكن يرجع جده صحايب من أتباع الرسول عليه السالم شو الفائدة عاش هذه 

هم كفر به عمليًا ملاذا ألنه مافهم العبادة السنني كلها وهو ال يفقه معىن ال إله إال اهللا ؟ مث إن فقه ذلك وف
. بأبائي بأدىن مناسبة حبيايت. ماهي هذه العبادة وماأكثر ماترى اآلن احللف بغري اهللا. اليت ال يُعبد ا إال اهللا

من حلف ( وميكن مايف واحد إال قرأ قول الرسول عليه السالم , حبيات ابين برأس أيب برأس جدي إىل آخره
فإذاً هذا اإلميان الذي هو الركن األول ملا سأل جربيل الرسول عليه السالم ما اإلميان؟  )فقد اشرك بغير اهللا 

أن تؤمن بوحدانيته يف ذاته ويف عبادته ويف صفاته اآلن اليوم , اإلميان أن تؤمن باهللا  فأول إميان باهللا: قال
وحنن عندنا يف الشام كانوا التالميذ . باملاليني من الصوفية يعتقدون أن بعض املشايخ يطلعون على الغي

العليم  ))اللَه َعِليٌم ِبَذاِت الصُدوِر (( أنا احببت الشيخ ألنه كشف مايف قليب واهللا قال : املساكني يقولون



أراد يساله سؤال والشيخ . مايف الصدور رب العاملني شركوا الشيخ مع رب العاملني أنه يطلع على مايف قلبه
مايسأله هذه بتصري صدفة لكن مش معناها أن الشيخ كشف مايف قلبه هذا شركباهللا عزوجل  جاوبه بدون

عندك قصيدة البوصريي اليت ال يزال كبار املشايخ يف هذا البلد وغريه حبطو شغلة املاء يف الوسط وبعملوا 
  :حلقة ذكر وبقرأوا فيها قصيدة البوصريي وفيها الكفر الصريح يلي بقول 

  الدنيا وضرا     ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك
اللي بعرف اللغة  "فإن من جودك الدنيا وضرا ومن علومك " هذا خطاب للرسول عليه الصالة والسالم 

العربية بفهم من هذه تبعيضية بسموها يعين بعض علومك يارسول اهللا علم اللوح والقلم، هذا الكفر الصريح 
بتباركوا ذا الكفر يضعوا شربة املاء منشان حتل فيها بركات هذه  ...يادة يف كما يقال ز   ...مع ذلك 

شو سببه ياأخي هذا ؟ مش سببه أنه املسلمني ليسوا مسلمني . اجللسة شو هي اجللسة؟ إشراك باهللا عزوجل
 من هؤالء ال هم مسلمني ألنه عم نقول كافر إذا قال ال إله إال اهللا  حممد رسول اهللا صار مسلما لكن كثري

املسلمني خمدوعني من قبل دعام مظلومني من قبل علمائهم ألم ال يشرحون هلم معىن هذه الكلمة الطيبة 
أي يوم  )من قال ال اله إال اهللا نفعتُه يومًا من دهره ( اليت هي مفتاح دخول اجلنة كما قال عليه السالم 

بدُه يدخل اجلنة ويتطهر ويتعذب ماشاء اهللا مث  القيامة لو كان مرتكب تسع وتسعني معصية من الكبائر
مث غري مفهوم مبعناها ثانيًا نعم الزم , تنجيه شهادة ال إله إال اهللا لكن أي شهادة هذه ؟ املفهوم معناها أوالً 

هذه املعاين كلها األُمة اإلسالمية نفس مجاعة . تكون مفهومة فهمًا صحيحًا ومطبقة أيضًا تطبيقًا صحيحاً 
األمة اإلسالمية حباجة أن يُفهموها بعد ذلك كل فرد يدعو إليها حبسب مابلغه من العلم وال يكلف . التبليغ

واهللا هذا مابفعله إال إنسان مغفل يعين مغفل يف . أما ننسى حنن حالنا ونشتغل بغرينا. اهللا نفسًا إال وسعها
ياأيها الذين آمنوا عليكم ((  ... ملاذا؟ ابدأ بنفسك الشرع هيك علمنا قرآن وُسنة, أحط درجات الغفلة

ال يضركم من (( مااستجابوا . تعلم وعلم استجابوا فيها ... ))أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم 
منشي ياأبا . صار وقت صالة العصر. وفاقد الشيء ال يعطيه وهذا حبث طويل جداً  ))ضل إذا اهتديتم 

  عدنان صار الوقت أظن هيك
  ومنشي نصلي ... :السائل 
  .ال بنصلي يف املسجد بس شوفوا اجلماعة النساء بصلوا معنا يف املسجد أم نرجع نأخذهم :الشيخ 
  .أعطوهم خرب أم يصلوا معنا يف املسجد  :السائل 
يف  ...وخاصة , هذا موجود, الشيء اللي قلت عنه أنه ينقص مجاعة الدعوة العلم أو العلماء :الشيخ 
أما يف شيء  ...ولكن يف هذا البلد بنقص . ه البالد احلمد هللا وجدنا العلماء كثريأما يف خارج هذ, األردن

وذلك من الساعة  ...حيث بشغلوا أنفسهم . ثان عدم تركيزهم على كلمة التوحيد وهذا الشيء األساسي



املتضمن االفتتاح أول هذه الصفات اليقني  ...التاسعة صباحًا ولقبل صالة الظهر بربع ساعة بالتدرب على 
كما ذكرت   "ال معبود حبق إال اهللا " الكلمة الطبية ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا تفسريها . للكلمة الطيبة

وال طريق توصلنا إىل مرضاة اهللا إال طريق الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذه أول صفة يتدربون عليها ذا 
  ...مث تأيت الصفة الثانية وهي الصالة . اخلروج

عفواً ياأخي الصالة بدندنوا حول اخلشوع واخلضوع لكن ما بدندنوا حول صفة الصالة املقبولة عند  :يخ الش
إن الرجل ليصلي الصالة ماُيكتب له منها إال ُعشرها ُتسعها ( اهللا ألن الرسول عليه السالم كان يقول 

شوع واخلضوع هللا يف هذا إذا ماضممنا إىل حض الناس على اخل )نصفها (  - إىل أن قال -  )ثمنها 
لكن املهم . إتقان الصالة على واجباا وأركاا ما ببكون كملنا الواجب الذي ُأخذ على أهل العلم. الصالة

مايفعلون هذا ياأخي فواجب واحد مثل حكايتك أنه يذكر هؤالء أنه مابكفي أنه انضيق مخس دقائق عشر 
وإمنا أن تؤخذ الصالة  , علق يف الصالة وهو اخلشوعدقائق عشرين أكثر أقل حول جانب واحد فقط مما يت

ككل ومش ضروري يؤخذ هذا من كتايب أو من كتاب غريي يأخذون من كتب السنة وهي مبثوثة نعم طيب 
طيب هناك هل كنت تسمع البحث بالتوحيد , أنت بتقول إنك وجدت علماء هناك بس هنا مايف علماء

  توحيد الصفات ماأعتقد هذا  وأنواعه توحيد الربوبية توحيد األلوهية
ألنه جلساتنا ساعة يعين ممكن جنلس يف املسجد يوم أو يومني مث ننتقل مث نلقي البيان مدة ساعة  :السائل 

  ساعتني بس
لكن أنا أقول كأصول الدعوة كل دعوة هلا أصوهلا يعين مثًال الدعوة السلفية شو أصوهلا ؟ الرجوع  :الشيخ 

هذه . ثالثة أشياء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل, السلف الصاحل إىل الكتاب والسنة ومنهج
كل هذا , تبدأ من العقيدة إىل كيفية الطعام والشراب وحنو ذلك. أصوهلا كأساس يعين بعدين يأيت التفصيل

, منهُ  يف الُسنة كأصول دعوة التبليغ ماأظن فيها االعتناء بالتوحيد ذا التفصيل الذي شرحت لكم جانباً 
ليس هذا من أصول دعوة التبليغ ال هنا وال هناك املشكلة ما , والذي به ينجو املسلم يوم اهللا تبارك وتعاىل

األن . مشكلة أنه ماعندنا هنا علماء كثريون كما تقول أنت بينما ُهناك يف علماء كثريون مش هذه املشكلة
ا هو على منهجه وُجعل لزامًا على كل فرد لو فرض كتاب صفة الصالة النيب أو غريه مم, أضرب لك مثال

أنه يتمثل صفة الصالة ذا الكتاب أال ترى معي أن مجاعة التبليغ مايف فرق بني , من أفراد مجاعة التبليغ
اهلندي والباكستاين والربتغايل مسلم إىل آخره كلهم راحيني يكونوا على صالة واحدة ملاذا؟ ألنه فرض عليهم 

فرض على مجاعة , ًال الصالة من هذا الكتاب أو كماهو الواقع مثًال رياض الصاحلنيمنهج أن يأخذوا مث
رايح يصري وحدة فكرية بني . التبليغ أن يتبنوا كل أحاديث رياض الصاحلني مع الفهم الصحيح ولو بإجياز هلا

اعة التبليغ أن كل فرد من أفراد مجاعة التبليغ مش موجود هذا الشيء لذلك هذا من األشياء الذي يُنصح مج



  ..تدخل يف برنا جمهم وأنا أعرف
  هذا شيء طيب :السائل 
نعم بارك اهللا فيك وأنا أعلم أنه هذا ليس فقط مش داخل يف املنهج بل هم ال يفعلون أنا عشت  :الشيخ 

قر ست سنوات يف املدينة املنورة وكنت أرى الوعاظ يف املسجد النبوي مابدندنوا حول التوحيد مع أم يف عُ 
دار التوحيد هناك هنا مثًال ممكن اإلنسان يتحفظ شوية من الكالم يف بعض املسائل مثال أضرب لك مثال 
التوسل بغري اهللا شايف التوسل بغري اهللا يؤدي مع كثري من العامة إىل اإلشراك باهللا تبارك وتعاىل هنا بسبب 

رشد يتحاشى أن أن اجلو ليس جو توحيدي مثل ماهو مثال يف السعودية رمبا اإل
ُ
نسان الداعي الواعظ امل

يتكلم يف مثل هيك موضوع أما هناك من هناك طلعت دعوة التوحيد تقريبًا يف الزمن األخري كما هو يف 
الزمن األول زمن الرسول عليه السالم مع ذلك ما بدندنوا حول هذه البحوث إطالقًا ملاذا؟ ألا مش داخلة 

منهاج مجاعة الدعوة التبليغ االعتناء مبا اعتىن به الرسول عليه الصالة يف منهجهم فنحن بدنا نضيف إىل 
, عبادة اهللا واجتنبوا الطاغوت ))أن عبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت (( والسالم طيلة حياته املباركة يف مكة 

ا لتثبت هذه العقيدة يف القلوب حتتاج إىل سنني وخاصة مع األعاجم خاصة مع العرب الذين استعجمو 
فعدم اعتنائهم ذه الناحية يف الواقع هو مما حيب أن , صاروا عجمًا وابتعدوا عن فهم اإلسالم فهمًا صحيحاً 

  يُدندن حول نصحهم وتذكريهم بذلك
كلمة التوحيد ال إله إال اهللا حممد رسول , إن شاء اهللا الصفات الستة اللي بركزوا عليها أثناء اخلروج :السائل 

والصفة الثالثة العلم مع الذكر والذكر الذي ورد عن , نية الصالة ذات اخلضوع واخلشوعوالصفة الثا. اهللا
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، والصفة الرابعة إكرام املسلمني حىت تتولد على غرار البيئة اليت كان فيها 

مسة هي اإلخالص الصحابة رضي اهللا عنهم الىت كانت يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، والصفة اخلا
وهذا أهم شيء أن تكون مجيع هذه األعمال خالصة هللا تعاىل ، والصفة السادسة طبعًا هي الدعوة إىل اهللا 

  هذه الصفات الستة اللي بركزوا عليها أثناء اخلروج. واخلروج يف سبيل اهللا
  طيب شو املقصود بالعلم شو قلت العلم وماذا ؟ :الشيخ 
  العلم مع الذكر :السائل 
  شو املقصود بالعلم ؟ :الشيخ 
  الدين أن تعلم ماهللا علينا خالل األربع وعشرين ساعة :السائل 
  آه :الشيخ 
  شو املطلوب منا :السائل 
  يعين مش داخل يف العلم العقيدة ؟ :الشيخ 



  كل شيء العقيدة هي األساسى إذا عقيدة مايف ماهي الفائدة ؟:السائل 
يعين اآلن العلم بعلموا فهل يعلمون العقيدة , بع من منهج الدعوةهذا كالم صحيح بس مش نا :الشيخ 

  يعلمون التوحيد بأقسامه الثالثة ال
  ...ال مابعلموا لكن إذا يف بيان مثًال عام ممكن  :السائل 
  ...ال مابكفي البيان العام مابكفي  :الشيخ 
  .إذا يف حلقات تعليم :السائل 

  يه حىت اشوف فهمت صحيحأنا الذي فهمته ممكن أحك: سائل آخر 
  تفضل :الشيخ 

أن اخلروج يف سبيل الدعوة جيب أن يتعلم وُحيضر نفسه جيداً حىت يستطيع أن خيرج ويعلم  ...: سائل آخر 
  .الناس 
  ...أحسنت نعم ياهللا نرجع السالم عليكم  :الشيخ 

  
سئلة املهمة ونصيحة أخوة اإلميان هذا شريط فيه تسجيل جلستني علميتني حيوى اإلجابة على بعض األ

  .موجهًة إىل مجاعة التبليغ
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده  :الشيخ 

اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده 
فإن خري الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور . عدأما ب, ورسوله

  .حمدثاا وكل حمدثٍة بدعة وكل بدعٍة ضاللة وكل ضاللة يف النار
لعل األخوان احلاضرين مجيعًا يعلمون من داللة هذا احلديث وأمثاله مما هو ثابت يف كتب والُسنة وصحيح 

 )من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رٌد ( ى اهللا عليه وسلم كحديث عائشة اإلسناد إىل النىب صل
وكحديث العرباض بن سارية رضي اهللا تعاىل عنه قال وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة وجلت 

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع : يارسول اهللا أوصنا ، قال ( : منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا 
والطاعة وإن تولي عليكم عبُد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختالفًا كثيرًا فعليكم بسنتى وُسنة 
الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة 

بتداع يف الدين كله هذه األحاديث توكيد ماأظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه أن اال )بدعة وكل بدعة ضاللة 
ضالل وأعين يف الدين ألن االبتداع املذموم هو خاُص يف الدين وأما يف أمور الدنيا فمنُه ما هو ممدوُح ومنُه 



حدث إذا كان عارض شرعًا فهو مذموم وإذا مل يُعارضهشرعا فهو على األقل 
ُ
ماهو مذموُم حسب هذا امل

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا حيث أنه وضع قاعدة ومن أحسن ماينقل يف هذه املناسبة كلمة , جائز
هامة جدًا استنبطها من تلك األحاديث زائدة من نصوٍص ُأخرى تدل على أن األصل يف األشياء اإلباحة 

األصل يف الدين هو االمتناع إال لنص واألصل يف الدنيا اجلواز إال " : وهذه قاعدة ُأصولية فقال رمحه اهللا 
 كل حمدث يف الدين ممنوع أما احملدث يف الدنيا فهو ُمباح إال إن عرض نصًا كما ذكرنا مث فهو يعين "لنص 

إمنا يعين كل عبادة حدثت بعد  )إياكم ومحدثات األمور ( مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السالم 
ا حسنة وحبٍق قال عبد النيب صلى اهللا عليه وسلم فتكون ضاللة وإن كان يف ظن كثري من الناس حيسبوا أ

ذلك ألن  "كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة " اهللا بن عمر بن خطاب رضي اهللا تعاىل عنُه 
ستحسن قرن نفسه مع رب العاملني الذي ليس ألحٍد سواُه أن ُيشرع 

ُ
االستحسان يف الدين معناُه أن هذا امل

من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع " : محُه اهللا إال ماشاء اهللا عزوجل وهلذا قال اإلمام الشافعي ر 
ستحسن أنه هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ومل يستمد ذلك من كتاب ربه أو  "

ُ
وأنه مايدريه هلذا امل

من ُسنة نبيه من أين له أن يعرف أن هذا أمُر حسن هلذا جيب ان يكون موقفنا مجيعًا من كل حمدثٍة يف 
  نها ملا سبق ذكرُه من أحاديث صحيحةالدين االمتناع ع

  يسأل سائل ماهي خمالفات مجاعة التبليغ وما هو العالج هلا ؟ :السائل 
العالج هو العلم وكما ننصحهم دائمًا وأبداً بدل أن خيرجوا هذا اخلروج الذي ال أصل له يف الُسنة  :الشيخ 

علموا احلديث الفقه وتالوة القرآن كما أُنزل وهم قد جعلوه سنة متبعة ، فعليهم أن جيلسوا يف املساجد ويت
فإن كثرياً ممن يتكلمون منهم وهذه يف الواقع ُسنة سيئة سنوها يف الناس جيرئوهم على أن يتكلموا فال ُحيسن 
أن يقرأ اآلية فضًال على أن حيسن أن يقرأ احلديث النبوي أو يُفسر يف اآلية واحلديث تفسريًا فاألمر الذي 

اجاء يف علم مصطلح احلديث إن على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية حىت إذا قرأ حديثاً يصدق عليهم م
نبويًا ال يفهم فيه والُيكسر فيه فيقرؤه كما نطق به الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإال دخل يف عموم قوله 

ني أيديهم وهو يقرأ الكتاب حىت الكتاب ب )من قال علي مالم اقل فليتبوأ مقعده من النار ( عليه السالم 
الُحيسن أن يقرأ مايف الكتاب والكتاب مشكل بالفتحة والكسرة والضمة مع ذلك فهؤالء الذين نسمعهم يف  
كثريمن املساجد الُحيسنون تالوة حديث الرسول عليه وسلم فضًال عن أم ال ُحيسنون تفسريُه فضًال أم ال 

فقه الذي يكون املستمعون اجلالسون لديه حباجة كربى هلذا الفقه يستطعون بيان مافيه من األحكام ومن ال
املستنبط من السنة لذلك فعالج هؤالء أن يعودوا إىل احللقات العلمية الىت أشرنا إليها آنفًا يف املساجد 

ذلك إذا  ويسألون عاملًا بالقراءات علمًا بالتجويد عاملًا باحلديث عاملًا بالفقه عاملًا بالتفسري فيتعلمون بعد
شعر أحدهم أنه صار يف مكنته ويف قدرته أن يدعو الناس فواجب عليه ان يدعوا الناس أما هم يسمون 



الدعوة دعوة اإلسالم مجاعة التبليغ تبليغ اإلسالم هذا االسالم جيب أن يُفهم من , أنفسهم جبماعة الدعوة
قيقة معروفة ولذلك حنن ننصحهم ألننا جند هذا املبلغ حىت حيسن التبليغ وإال ففاقد الشيء ال يعطيه هذه ح

  الكثريين منهم إخالصاً ونشاطاً يف الدعوة ولكن يصدق فيهم كما قيل قدمياً 
  "أوردها سُعد وسعُد ُمشتمل ماهكذا ياسعُد تورد اإلبل  "

رجوا ماهكذا يامجاعة تكون الدعوة إىل اإلسالم الدعوة لإلسالم حتتاج إىل علماء علماء قدرين خاصة إذا خ 
من هذه البالد إىل بالد الكفر والضالل يف أوروبا وأمريكا فهناك تأتيهم اإلشكاالت والُشبهات ماخطرت يف 
باهلم يف البالد اإلسالمية فمن أين يأتون باجلواب عليها فاقد الشيء ال يُعطيه أنا أعتقد أن هؤالء مجاعة 

يكفيهم أن يكونوا طالب علٍم بل جيب أن يكونوا التبليغ إذا ارادوا أن يكونوا حقيقة مبلغني لإلسالم ال 
جمتهدين يعين يستنبطون األحكام الشرعية من الكتاب و الُسنة ملاذا؟ ألم , علماء وأن يكونوا جمتهدين

يذهبون إىل بالد عادام وتقاليدهم ومشاكلهم وأخالقهم غري ماعندنا منها فمن أين يأتون باجلواب؟ ال 
ط أحدهم فيظن أنه عنده شيء من العلم فيفيت كما أفىت أولئك الصحابة ذلك جواب عندهم بل قد يتور 

إن اهللا ال ينزع ( أفتوه بغري علم فضلوا وأضلوا كما قال عليه السالم يف احلديث املتفق عليه , اجلريح فقتلوه
تخذ الناس العلم انتزاعًا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالمًا ا

هذه حقيقة واقعة اليوم أن كثرياً من الناس يفتون  )رؤوسًا ُجهال فُسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا 
بغري علم فيضلون ويضلون غريهم لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة أقول ُأكرر ماقلته آنفا ال يكفي أن 

حكام من الكتاب والُسنة وإال فال يستطيعون أن يكونوا طالب علم جيب أن يكونوا علماء يستنبطون األ
يبلغوا اإلسالم خاصة يف تلك البالد وأنا أي تلك األجوبة باعتبار اآلن سيشتغل الضرس وإذا اشتغل 

  .الضرس بطل الدرس  
أختم هذه الكلمة والساعة صارت التاسعة والصوت بدأ يتغري معنا مبسألة لفت النظر إليها عامل من  :الشيخ 

ماء األندلس وهو ابن رشد األندلسي املالكي املذهب ضرب مثًال للعامل اتهد والعامل املقلد مثل رائع عل
قلد كمثل بائع اخلفاف وصانع اخلفاف بائع اخلفاف : جدًا وفيه عربة ملن يُعترب قال 

ُ
مثل اتهد ومثل امل

نه قياسًا معينًا حنن نقول قياس نادر األحذية وصانع األحذية قال يأيت الرجل إىل بائع اخلفاف فيطلب م
رجل ضخمة عريضة وقصرية بفتش بائع اخلفاف يف النماذج املوجودة عنده ماجيد املقياس الغريب بقول . جداً 

يذهب بائع اخلفاف إىل صانع اخلفاف وبقول له أريد خف من هذا املقاس , له مع السالمة مايف عندي
فمن أين يأيت هؤالء باألجوبة إذا . تهد وذالك مثل املقلدبقول له حاضر ألنه هو يصنع هذا مثل ا

ماطرحت عليهم األسئلة خاصة يف تلك البالد لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة مادام عندهم إخالص وغرية 
على اإلسالم وتبليغهم الناس أن يعكفوا على طلب العلم ما استطاعوا إىل ذلك سبيًال بعد ذلك عسى اهللا 



  .م من هذا العلم ويفتح هلم جمالس ويعبدوا اهللا حبق وإال ففاقد الشيء ال يعطيهعزوجل أن ميكنه
حصل التباس عند بعض األخوة حيث قرأوا كتاب اجلماعات اإلسالمية يف كتاب والُسنة خصوصاً  :السائل 

  ...فيما يتعلق جبماعة التبليغ ياليت توضح لنا 
حممد صلى اهللا عليه وسلم وهذا وبال شك واحلمد هللا  حنن على خطتنا على أن خري اهلُدى ُهدى :الشيخ 

نُص متفٌق عليه بني كل اجلماعات اإلسالمية ماأحد يقول أن خري اهلُدى هدى ابو حنيفة أومالك أو 
الشافعي أو أمحد وكُل يعتقدون أن هؤالء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السالم والسري 

تفق عليه بني املسلمني مجيعًا خري اهلُدى ُهدى حممد صلى اهللا عليه وسلم مع هذا على ُهداه فاألصل امل
االتفاق فهناك اختالف يف تطبيقه ويف جعل هذه القاعدة النبوية يعين حقيقة متشي على وجه األرض ُهنا 

ل اهللا هذا إذا ال يصبح األمر خمتلفًا فيه حتدثنا آنفا بالنسبة ملوضوع العلم ماهو فقلنا هو قال اهللا قال رسو 
خالف فيه لكن واقع األمر اليوم إنك نادرًا ماتسمع جواب عامل جييب عن سؤال سائٍل فيقول لك قال اهللا 
قال الرسول اهللا وإمنا كما قلنا آنفاً بقول قال فالن فقوله قال فالن ليس من العلم كما ذكرنا آنفًا فإذاً املهم 

عد الشرعية املتفق عليها بينهم وميشوا عليها وما جيعلوها جانبًا فنحن اليوم هو أن يلتقي املسلمون على القوا
نقول خري اهلُدى ُهدى حممد صلى اهللا عليه وسلم مث بعد ذلك ترى هذا ُيصلي يف صالة صورة صالة وهذا 
صورة ثانية وهذا وهذا إىل آخره كذلك الوضوء والصيام واحلج وإىل آخره ملاذا؟ ماهو السبب؟ السبب أم 
مابطبقوا قاعدة خري اهلُدى أو خري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم ملاذا؟ ألن جعل هذه القاعدة 
حقيقة واقعية يف حياتنا الدينية يتطلب العلم بقال اهللا وقال رسول اهللا وخاصة مبا قال رسول اهللا مبا صح عنُه 

نا اليوم نرجع إىل السؤال فنقول ليس مجاعة والبتعاد عما مل يصح عنه فأين هذا النهج وأين تطبيقه يف واقع
التبليغ كل اجلماعات اإلسالمية كلهم معنا يف خري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم لكن مجاعة 
التبليغ وغريهم ال خنصهم بالذكر ألن املشكلة عامة هل توحدت عقيدة هذه اجلماعة وهي وجدت على 

مجاعة التبليغ هل عقيدم توحدت هل عبادم توحدت هل هل وجه األرض اليوم من سنني طويلة أفراد 
إىل آخره؟ يف اعتقادي أقول ال ألنه ستجد فيهم احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي كما هو موجود يف غري 
مجاعة التبليغ فما يف فرق بني هذه اجلماعة وتلك اجلماعة من هذه احليثية كذلك ستجد يف مجاعة التبليغ 

ون فعًال إىل التمسك بالكتاب والُسنة كما شرحنا آنفًا لكن ال جيدون فيهم علماء يدلوم على ناس مييل
الكتاب والُسنة وإمنا هم يلتقطون من كل عامل يظنون فيه العلم بالكتاب والسنة فما دام يدهلم على الكتاب 

كتاب والُسنة لكن مجاهريهم ليسوا  والُسنة فهم يتبعون ذلك ملاذا ألن عقيدم استقامت أنه الزم حنن نتبع ال
كذلك ماهو السبب؟ ألنه مش موحدة فكرم ال هم متفقني هذه الفكرة املوحدة من نفس الدعوة اليت 
يسموا بدعوة التبليغ هلذا تصدر منهم كثري من األمور املخالفة للُسنة من ذلك ماتفردوا ومتيزوا به على سائر 



باخلروج يف سبيل اهللا ويعنون بذلك خروج مجاعات إىل بعض الُقرى إىل  اجلماعات اإلسالمية وهو مايسمونه
بعض املدن إىل بعض الدول وقد تكون دول غري إسالمية فنحن نلفت نظرهم دائمًا وأبدًا اخلروج يف سبيل 

 من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سلك اهللا به طريقًا إلى( : اهللا أمر جيد ألن الرسول عليه السالم يقول 
لكن إذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد خري اهلُدى ُهدى حممد صلى اهللا عليه وسلم هل هكذا كان  )الجنة 

  الرسول عليه السالم وأصحابه الكرام خيرجون بالعشرات للدعوة لإلسالم
  طيب مال اخطأ يف اخلروج ؟ :السائل 
  اخلطأ مامسعت اخلطأ مامسعت شو مسعت مين اآلن ؟ :الشيخ 
ولكن كان عندهم بيئة ختتلف عنا أنا مثًال طبيب أنا مهندس أنا  ...مسعت أنه الصحابة ماكانوا  :السائل 

جنار أنا حداد فهؤالء يذهبون مجيعًا إىل املسجد بس يسلم اإلمام كل واحد بذهب إىل البيت لكن حنن إذا 
مين مثًال لو كان هناك  ...نتعلم ممن هو أعلم  ...خرجنا إىل الطرق ثالثة أيام أو أسبوع حنن نتصرف 

  ...الدين فنذكره يف اهللا  ...شخص عمره سنني سنة مريض فنزوره يف اهللا ونذكره باهللا وعلمناه 
عذرًا البحث العلمي حيتاج إىل أناة أنت اآلن دخلت أنك بتزوره وكذا مش هذا البحث الزيارة يف  :الشيخ 

ي عن املنكر مطلوب بس قلت لك نتكلم عن قضية اهللا مطلوبة والتناصح مطلوب واألمر باملعروف والنه
يتفرد ا مجاعة التبليغ عن كل اجلماعات اآلن بتقول أنت عنهم ماتفرد مجاعة التبليغ كل من عنده غرية 
لإلسالم وعنده شيء من العلم وشيء من الغرية على املسلمني يفعل هذا الذي تقوله أنا بتكلم اآلن عن 

بتكلم بقاعدة قلت وكررت قويل هذا بأنه ال خيتلف فيها املسلمون إطالقًا خري هذا اخلروجوبستدل بالسنة و 
اهلُدى ُهدى حممد صلى اهللا عليه وسلم فمحمد صلى اهللا عليه وسلم الناس يف زمانه كانوا أحوج إىل العلم 

سة عشر من اليوم يف زماننا ألنه كان حماطا بالكفار فكان يرسل الرجل العامل منهم وماكان يرسل معه مخ
رديف هلم ال يعلمون شيئًا إمنا هم يتعلمون من أهل العلم املوجودين كل يف بلدة فكما تعلمون فيما اظن 
مجيعا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل معاذًا وحده أرسل أباموسى األشعري وحده أرسل عليًا أرسل أبا 

لسالم طيلة حياته املباركة أرسل مع العامل من عبيدة عامر بن اجلراح أرسل دحية إىل آخره ماوجدناه عليه ا
الصحابة ناس غري علماء إىل وين ؟ وإىل اليمن إيش فيها اليمن ؟ ما فيها إال الشرك والكفر فهل تصورك أنه 
احلاجة موجودة يف زمن الرسول عليه السالم ولذلك نقول حنن الدعوة أساسها العلم أساسها العلم بالكتاب 

نظرك إىل شيء كنت آمل وأرجو أنه بدل مادندن حول قضية ال خالف فيها أنه زيارة والُسنة وأنا لفت 
فالن ونقول له ملاذاماتصلي يف املسجد وأشياء هذه مافيها خالف لكن ألفت نظركم أنه مجاعة التبليغ مضى 

إذاً  عليها كذا سنني أنتم أدرى ا عقيدم ليست موحدة صلوام ليست موحدة عبادام ليست موحدة
  شو هذا التبليغ يلي عم تبلغوا الناس وأنتم مابلغتم أنفسكم بعد



  " ...ابدأ بنفسك فاى عن غيها فإذا انتهت   "
إيش نسيت بيت الشعر املهم ابدا بنفسك كما قلنا آنفا لصاحلنا هذا وين أبو ليلى ؟ ابدأ بنفسك مث مبن 

  ...ا اتفقوا يف العقيدة تعول فجماعة التبليغ ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد م
  كيف يبلغون  :السائل 
امسح يل شو بعد ذلك أنت تتكلم حول هذه النقاط ماجتيب لنا نقاط مافيها خالف واحلمد هللا   :الشيخ 

كزيارة املريض وتارك الصالة و األمر باملعروف إىل آخره عقيدم ليست موحدة صلوام ماهي موحدة 
ككل إن شئت أن تأخذه ككل فأنا معك وإن شئت أن تأخذ منه   صيامهم حجهم إىل آخره إسالم كله

قواعد وأصول واألركان املهمة من اإلميان واإلسالم فأنا أيضًا معك يف حد علمي أنا مجاعة التبليغ ال يعنون 
ذه النواحي إطالقًا بل كثري منهم ُيصرح حنن ما نبحث يف األمور العقائدية ألنه حنن مابدنا نثري خالفات 

فإذا فاقد . ني املسلمني ولذلك أيضًا هم ال يبحثون يف تصحيح الصلوات والعبادات على الُسنة إىل آخرهب
الشيء ال يعطيه ياأخي يدعون لإلسالم ماهو اإلسالم؟ صلوا كويس صوموا زكوا إىل آخره لكن لو جاء 

من فضلك علمين كيف كان  سائل يسأل الداعية مش العامة اللي ماشني مع الداعية جبماعة التبليغ قال له
رسول اهللا يصلي مايف جواب ملاذا؟ ألم من األصل من املنبع الذين يستقون منه ماهو متوجه بكليته إىل أن 
يلقن نفسه قبل كل شيء اإلسالم على البحث السابق كتاب وسنة رسول اهللا ىل اهللا عليه وسلم قد يكون 

الطرق الكثرية واليت يتحدث عنها بعض الصوفية فيقولون  متقيد مبذهب واحد قد يكون له طريقة واحده من
دون أي تردٍد الطرق إىل اهللا بعدد أنفاس اخلالئق فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثرية اليت 
يشهد أهل العلم مجيعًا أنُه مل يكن شيء من ذلك يف القرون الثالثة املشهودة هلا باخلريية كيف واهللا عزوجل 

 ))فتفرق بكم عن سبيله (( أي الطريق  ))وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه وال تتبعوا الٌسبل ( (يقول 
فإذا كان الرأس الداعية والذي هو خطط جلماعة التبليغ هو نفسه متمذهب مبذهب حنفي أو شافعي أو 

حنن نسمع كثرياً  غريه متطرق بطريق من هذه الطرق فما هو هذا اإلسالم الذي يدعون الناس إليه بس صالة
ونعرف هذه احلقيقة يف كثري ناس ماكانوا يصلوا وصاروا يصلوا ماننكر هذا بنعرف حنن صوفية غالة يف كل 
بالد اإلسالم وخاص بسوريا اليت عشت فيها سنني طويلة مشايخ صوفية يأكلون أموال الناس ويعيشون على 

تدوا على أيديهم هذا مايُنكر كانوا مايصلوا جهود أتباعهم مع ذلك كثري ناس ُسكارى مخريين اخلمر اه
مثل العالم الذي ال ( يصلوا لكن هل هذا هو املقصود أن االنسان يكون مثله كما قال عليه الصالة السالم 

ماهو هذا املقصود املقصود إذًا هو أنه املسلم  )يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسُه 
ما قلنا ومن أين نتلقى هذا ؟ قلنا إما أن يدرس الكتاب والسنة و إما يتلقى يدعو على بصرية من دينه ك

  .الكتاب والُسنة ممن هو عامل ما 



حصل التباس عند بعض األخوة حيث قرأوا كتاب اجلماعات اإلسالمية يف كتاب والُسنة خصوصاً  :السائل 
  ...فيما يتعلق جبماعة التبليغ ياليت توضح لنا 

ى خطتنا على أن خري اهلُدى ُهدى حممد صلى اهللا عليه وسلم وهذا وبال شك واحلمد هللا حنن عل :الشيخ 
نُص متفٌق عليه بني كل اجلماعات اإلسالمية ماأحد يقول أن خري اهلُدى هدى ابو حنيفة أومالك أو 

م والسري الشافعي أو أمحد وكُل يعتقدون أن هؤالء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السال
على ُهداه فاألصل املتفق عليه بني املسلمني مجيعًا خري اهلُدى ُهدى حممد صلى اهللا عليه وسلم مع هذا 
االتفاق فهناك اختالف يف تطبيقه ويف جعل هذه القاعدة النبوية يعين حقيقة متشي على وجه األرض ُهنا 

ماهو فقلنا هو قال اهللا قال رسول اهللا هذا إذا ال يصبح األمر خمتلفًا فيه حتدثنا آنفا بالنسبة ملوضوع العلم 
خالف فيه لكن واقع األمر اليوم إنك نادرًا ماتسمع جواب عامل جييب عن سؤال سائٍل فيقول لك قال اهللا 
قال الرسول اهللا وإمنا كما قلنا آنفاً بقول قال فالن فقوله قال فالن ليس من العلم كما ذكرنا آنفًا فإذاً املهم 

هو أن يلتقي املسلمون على القواعد الشرعية املتفق عليها بينهم وميشوا عليها وما جيعلوها جانبًا فنحن اليوم 
نقول خري اهلُدى ُهدى حممد صلى اهللا عليه وسلم مث بعد ذلك ترى هذا ُيصلي يف صالة صورة صالة وهذا 

ملاذا؟ ماهو السبب؟ السبب أم صورة ثانية وهذا وهذا إىل آخره كذلك الوضوء والصيام واحلج وإىل آخره 
مابطبقوا قاعدة خري اهلُدى أو خري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم ملاذا؟ ألن جعل هذه القاعدة 
حقيقة واقعية يف حياتنا الدينية يتطلب العلم بقال اهللا وقال رسول اهللا وخاصة مبا قال رسول اهللا مبا صح عنُه 

هذا النهج وأين تطبيقه يف واقعنا اليوم نرجع إىل السؤال فنقول ليس مجاعة  والبتعاد عما مل يصح عنه فأين
التبليغ كل اجلماعات اإلسالمية كلهم معنا يف خري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم لكن مجاعة 
التبليغ وغريهم ال خنصهم بالذكر ألن املشكلة عامة هل توحدت عقيدة هذه اجلماعة وهي وجدت على 

رض اليوم من سنني طويلة أفراد مجاعة التبليغ هل عقيدم توحدت هل عبادم توحدت هل هل وجه األ
إىل آخره؟ يف اعتقادي أقول ال ألنه ستجد فيهم احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي كما هو موجود يف غري 

ستجد يف مجاعة التبليغ مجاعة التبليغ فما يف فرق بني هذه اجلماعة وتلك اجلماعة من هذه احليثية كذلك 
ناس مييلون فعًال إىل التمسك بالكتاب والُسنة كما شرحنا آنفًا لكن ال جيدون فيهم علماء يدلوم على 
الكتاب والُسنة وإمنا هم يلتقطون من كل عامل يظنون فيه العلم بالكتاب والسنة فما دام يدهلم على الكتاب 

م استقامت أنه الزم حنن نتبع الكتاب والُسنة لكن مجاهريهم ليسوا  والُسنة فهم يتبعون ذلك ملاذا ألن عقيد
كذلك ماهو السبب؟ ألنه مش موحدة فكرم ال هم متفقني هذه الفكرة املوحدة من نفس الدعوة اليت 
يسموا بدعوة التبليغ هلذا تصدر منهم كثري من األمور املخالفة للُسنة من ذلك ماتفردوا ومتيزوا به على سائر 

جلماعات اإلسالمية وهو مايسمونه باخلروج يف سبيل اهللا ويعنون بذلك خروج مجاعات إىل بعض الُقرى إىل ا



بعض املدن إىل بعض الدول وقد تكون دول غري إسالمية فنحن نلفت نظرهم دائمًا وأبدًا اخلروج يف سبيل 
ه علمًا سلك اهللا به طريقًا إلى من سلك طريقًا يلتمس في( : اهللا أمر جيد ألن الرسول عليه السالم يقول 

لكن إذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد خري اهلُدى ُهدى حممد صلى اهللا عليه وسلم هل هكذا كان  )الجنة 
  الرسول عليه السالم وأصحابه الكرام خيرجون بالعشرات للدعوة لإلسالم

  طيب مال اخطأ يف اخلروج ؟ :السائل 
  عت شو مسعت مين اآلن ؟اخلطأ مامسعت اخلطأ مامس :الشيخ 
ولكن كان عندهم بيئة ختتلف عنا أنا مثًال طبيب أنا مهندس أنا  ...مسعت أنه الصحابة ماكانوا  :السائل 

جنار أنا حداد فهؤالء يذهبون مجيعًا إىل املسجد بس يسلم اإلمام كل واحد بذهب إىل البيت لكن حنن إذا 
مين مثًال لو كان هناك  ...نتعلم ممن هو أعلم  ...نتصرف خرجنا إىل الطرق ثالثة أيام أو أسبوع حنن 

  ...الدين فنذكره يف اهللا  ...شخص عمره سنني سنة مريض فنزوره يف اهللا ونذكره باهللا وعلمناه 
عذرًا البحث العلمي حيتاج إىل أناة أنت اآلن دخلت أنك بتزوره وكذا مش هذا البحث الزيارة يف  :الشيخ 

صح مطلوب واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مطلوب بس قلت لك نتكلم عن قضية اهللا مطلوبة والتنا
يتفرد ا مجاعة التبليغ عن كل اجلماعات اآلن بتقول أنت عنهم ماتفرد مجاعة التبليغ كل من عنده غرية 

ن عن لإلسالم وعنده شيء من العلم وشيء من الغرية على املسلمني يفعل هذا الذي تقوله أنا بتكلم اآل
هذا اخلروجوبستدل بالسنة وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قويل هذا بأنه ال خيتلف فيها املسلمون إطالقًا خري 
اهلُدى ُهدى حممد صلى اهللا عليه وسلم فمحمد صلى اهللا عليه وسلم الناس يف زمانه كانوا أحوج إىل العلم 

العامل منهم وماكان يرسل معه مخسة عشر  من اليوم يف زماننا ألنه كان حماطا بالكفار فكان يرسل الرجل
رديف هلم ال يعلمون شيئًا إمنا هم يتعلمون من أهل العلم املوجودين كل يف بلدة فكما تعلمون فيما اظن 
مجيعا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل معاذًا وحده أرسل أباموسى األشعري وحده أرسل عليًا أرسل أبا 

دحية إىل آخره ماوجدناه عليه السالم طيلة حياته املباركة أرسل مع العامل من  عبيدة عامر بن اجلراح أرسل
الصحابة ناس غري علماء إىل وين ؟ وإىل اليمن إيش فيها اليمن ؟ ما فيها إال الشرك والكفر فهل تصورك أنه 

لعلم بالكتاب احلاجة موجودة يف زمن الرسول عليه السالم ولذلك نقول حنن الدعوة أساسها العلم أساسها ا
والُسنة وأنا لفت نظرك إىل شيء كنت آمل وأرجو أنه بدل مادندن حول قضية ال خالف فيها أنه زيارة 
فالن ونقول له ملاذاماتصلي يف املسجد وأشياء هذه مافيها خالف لكن ألفت نظركم أنه مجاعة التبليغ مضى 

ليست موحدة عبادام ليست موحدة إذاً عليها كذا سنني أنتم أدرى ا عقيدم ليست موحدة صلوام 
  شو هذا التبليغ يلي عم تبلغوا الناس وأنتم مابلغتم أنفسكم بعد

  " ...ابدأ بنفسك فاى عن غيها فإذا انتهت   "



إيش نسيت بيت الشعر املهم ابدا بنفسك كما قلنا آنفا لصاحلنا هذا وين أبو ليلى ؟ ابدأ بنفسك مث مبن 
  ...ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا يف العقيدة تعول فجماعة التبليغ 

  كيف يبلغون  :السائل 
امسح يل شو بعد ذلك أنت تتكلم حول هذه النقاط ماجتيب لنا نقاط مافيها خالف واحلمد هللا   :الشيخ 

كزيارة املريض وتارك الصالة و األمر باملعروف إىل آخره عقيدم ليست موحدة صلوام ماهي موحدة 
صيامهم حجهم إىل آخره إسالم كله ككل إن شئت أن تأخذه ككل فأنا معك وإن شئت أن تأخذ منه 
قواعد وأصول واألركان املهمة من اإلميان واإلسالم فأنا أيضًا معك يف حد علمي أنا مجاعة التبليغ ال يعنون 

ألنه حنن مابدنا نثري خالفات  ذه النواحي إطالقًا بل كثري منهم ُيصرح حنن ما نبحث يف األمور العقائدية
فإذا فاقد . بني املسلمني ولذلك أيضًا هم ال يبحثون يف تصحيح الصلوات والعبادات على الُسنة إىل آخره

الشيء ال يعطيه ياأخي يدعون لإلسالم ماهو اإلسالم؟ صلوا كويس صوموا زكوا إىل آخره لكن لو جاء 
الداعية جبماعة التبليغ قال له من فضلك علمين كيف كان  سائل يسأل الداعية مش العامة اللي ماشني مع

رسول اهللا يصلي مايف جواب ملاذا؟ ألم من األصل من املنبع الذين يستقون منه ماهو متوجه بكليته إىل أن 
يلقن نفسه قبل كل شيء اإلسالم على البحث السابق كتاب وسنة رسول اهللا ىل اهللا عليه وسلم قد يكون 

واحد قد يكون له طريقة واحده من الطرق الكثرية واليت يتحدث عنها بعض الصوفية فيقولون متقيد مبذهب 
دون أي تردٍد الطرق إىل اهللا بعدد أنفاس اخلالئق فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثرية اليت 

اخلريية كيف واهللا عزوجل يشهد أهل العلم مجيعًا أنُه مل يكن شيء من ذلك يف القرون الثالثة املشهودة هلا ب
 ))فتفرق بكم عن سبيله (( أي الطريق  ))وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه وال تتبعوا الٌسبل (( يقول 

فإذا كان الرأس الداعية والذي هو خطط جلماعة التبليغ هو نفسه متمذهب مبذهب حنفي أو شافعي أو 
الذي يدعون الناس إليه بس صالة حنن نسمع كثرياً  غريه متطرق بطريق من هذه الطرق فما هو هذا اإلسالم

ونعرف هذه احلقيقة يف كثري ناس ماكانوا يصلوا وصاروا يصلوا ماننكر هذا بنعرف حنن صوفية غالة يف كل 
بالد اإلسالم وخاص بسوريا اليت عشت فيها سنني طويلة مشايخ صوفية يأكلون أموال الناس ويعيشون على 

ثري ناس ُسكارى مخريين اخلمر اهتدوا على أيديهم هذا مايُنكر كانوا مايصلوا جهود أتباعهم مع ذلك ك
مثل العالم الذي ال ( يصلوا لكن هل هذا هو املقصود أن االنسان يكون مثله كما قال عليه الصالة السالم 

ملسلم ماهو هذا املقصود املقصود إذًا هو أنه ا )يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسُه 
يدعو على بصرية من دينه كما قلنا ومن أين نتلقى هذا ؟ قلنا إما أن يدرس الكتاب والسنة و إما يتلقى 

  .الكتاب والُسنة ممن هو عامل ما 
حنن مانرى هذا يف مجاعة الدعوة التبليغ وأكرر وأقول كل هذه السنني مثل األخوان املسلمني متامًا ذه 



أفكارهم كما يوجد يف األخوان سلفي يوجد ُطرقي يوجد مذهيب وقد يوجد يف  احليثية وهي أا مت وحدت
  بعض البالد شيعي أيضاً نعرف هذا من تارخيهم الطويل ، أي اسالم هذا الذي يدعون إليه ؟؟؟ 

اآلن بعد أن وضحت لك مالذي يؤخذ عليهم وأنا انصحهم بأنه يامجاعة بدل ماخترجوا هذا اخلروج الذي 
يف عهد الرسول عليه السالم وثانيًا تنظمونه تنظيمًا ال أصل له يف اإلسالم ثالثة أيام أربعني يوم  أوًال مل يكن

فبدل هذا اخلروج الذي مل يكن يف العهد . ما ادري من األشياء التفصيلية ما أحفظها اآلن وما لنا فيها
فسكم إذا كنتم من القسم األول األنور األول اجلسوا ياأخي يف املساجد ادرسوا كتاب اهللا أما من عند أن

نسمعهم كثريًا يفتتحون الدرس بكلمة مجيلة  ))فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( وإما كما قلنا 
جدًا أنا ما حفظتها بالطبع أنتم بتعرفوهاشو الكلمة يلي بلقيها الواعظ عندما يصلوا الفريضة أنه راحيني 

  .نصلي الُسنة بقولوا مثال تشبه 
  
  إن جناحنا وفالحنا :لسائل ا

أحسنت متامًا إن جناحنا وفالحنا واتباع سنة رسولنا لكن لو سألتهم ماهي الُسنة يف هذه الصالة  :الشيخ 
اليت صليتها اآلن؟ مايدري املهم جيلس بعد الصالة ويفتح رياض الصاحلني ونعم الكتاب هو يقرأ حديثني 

قرؤه مثل ما وجده الكتاب مث بنصرفوا الناس ومثل مابقولوا عنا يف اثنني ثالثة ال بشرح وال بوضح وال ببني ب
شو ياأخي فهمت من احلديث واهللا الشيخ ماشرح لنا ليه ماشرح؟ ألن  "تيتيتييت مثل مارحيت جييت " الشام 

فاقد الشيء ال يعطيه ياأخي ولذلك بدل مايضيعوا أوقام بقراءة أحاديث مافهموها خل واحد اثنني من 
ف املؤلفة منهم يتخصص بالعلم تفسري حديث لغة إىل آخره مث جيمع الناس حوله ويدعوهم إىل األلو 

اإلسالم ويدعوهم إىل بصرية أما على هذه الطريقة مجاعة التبليغ يبلغون ماذا ؟ اإلسالم طيب ماهي العقيدة 
هل احلديث كما قلت لك آنفاً  اليت جيب على املسلم أن يعتقدها أهي األشعرية مثًال أن املاتريدية أم عقيدة أ

كل مني على حسب ما تلقى إما من أبوه وأمه وجده وإما من األزهر الشريف وأما من اجلامعة اإلسالمية أو 
  أو  إىل آخره وأما فهو فارغ الذهن متاماً ال عنده ال هيك وال هيك شو السبب ؟ 

هم ليس من منهاجهم ثانيًا ليس من أوًال ليس من نظامهم أنه يفهموا مجاعتهم العقيدة ليس من نظام
  : دعوم أنه يفهموا الناس السنة والبدعة والشاعر العريب املسلم القدمي بقول

  "عرفت الشر ال للشر لكن لتوقيه ومن مل يعرف الشر من اخلري يقع فيه " 
كان " : وهذه احلكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنُه الذي قال عن نفسه  

وكما قال الشاعر أيضاً                    " ...الناس يسألون رسول اهللا عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمالفة أن يدركين 
  "أوردها سعُد وسعُد مشتمل ماهكذا ياسعُد تورد اإلبل " 



بعض اإلخوان بدكم تدعوا إىل اإلسالم بدكم تعرفوا ما هو اإلسالم بدأ من اإلميان وهذا احلديث ميكن 
إنه جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء رجل شديد ( يذكروه 

البياض الثياب شديد سواد الشعر ال يعرفه أحد وال يُري عليه آثار السفر حتى جلس إلى النبي صلى 
. حمد أخبرني عن اإليمان يام: اهللا عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال 

إىل آخره مسعت يوما أحد  " )كذا " قال  اإلسالم . أخبرني عن اإلسالم: قال " كذا " اإليمان : قال 
ممكن تأليف جملدات عليها ويكفي كواقع أن شيخ  ...اخوانا هوالء يقول إذا شرح كلمة اإلميان باهللا 
كتب قدمية حملدثني كابن أيب شيبة وأبو عبيدة القاسم سالم   اإلسالم بن تيمية له جملد امسه كتاب اإلميان وهنا

وغريه كلها حتت كتاب اإلميان ما هو اإلميان ؟ اإلميان باهللا ؟ املسلمون يؤمنون باهللا النصارى يؤمنون باهللا 
اليهود يؤمنون باهللا كل دين غري دهري يؤمن باهللا لكن كل واحد  من هؤالء إميانه باهللا خيتلف عن إميان 
اآلخرين فإذًا ماهو اإلميان الذي هو الشرط األول يف اإلميان مايدرس هذا املوضوع أبدًأ هذا اإلميان مثًال 
يدخل فيه اإلميان بوحدانية ذات اهللا عزوجل يدخل فيه اإلميان بوحدانية ألوهية اهللا حيث ال يُعبد سواه 

غ مايدندنون حوهلا إطالقًا إذًا ياأخي ماهو يدخل فيه وحدانية اهللا يف صفاته كل هذه األشياء مجاعة التبلي
اإلسالم الذي تدعون إليه؟ بس ياأخي للي مابصلي تعال صل، كلمة حق مافيها إشكال لكن أين أنتم 

خذوا عني مناسككم فإني ال ادري لعلي ال ألقاكم بعد عامكم (  )صلوا كما رأيتمون ُأصلي ( : وقوله 
ش كلهم ألوف مؤلفة وقد يكونوا ماليني ال عشرات مئات منهم هؤالء إذاً حنن نصيحتنا أنه يتفقه م )هذا 

هم الذين يوجهوم إىل اتباع كتاب اهللا وحديث رسول اهللا أما اخلروج فال خيرج إال أهل العلم هكذا هدي 
 الرسول عليه السالم أما التبليغ فكل إنسان يُبلغ مايعلم لكن هذا التبليغ ال يُنظم هذا التنظيم شو بدهم

يساوي مجاعة من الشغيلة الُعمال يرتكوا أهاليهم وأوالدهم ويروحوا إىل أوروبا وأمريكا يقعدوا ياأخي يف عقر 
دارهم ويتفقهوا يف دين اهللا ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنن نكرر ونقول خري 

ه القاعدة اجلوهرية أكثر منا بال شك هم اهلدى ُهدى حممد صلى اهللا عليه وسلم من هم الذين فهموا هذ
أصحاب الرسول عليه السالم مث الذين يلوم مث الذين يلوم ياأخوان حنن نقول مضى على اإلسالم أربعة 
عشر قرناً مهما كنا يف فساد هذا الزمان واختالف األساليب إىل آخره فنحن اليوم يف القرن الرابع عشر كل 

أهل العلم بطلعوا هيك بالعشرات باملئات يطوفون البالد يف سبيل الدعوة ملاذا مل  هذه القرون مايف مجاعة من
ال أحد  "وكل خري يف اتباع من سلف وكل شر يف ابتداع من خلف " يفعلون هذا لذلك يقول أهل العلم 

دعوة لكن البحث بصري يف أسلوب ال ))ولتكن منكم ُأمة (( يناقش يف سبيل الدعوة ألن اهللا تعاىل يقول 
يف طريقة الدعوة فيما أدخل فيها من أمور مل تكن يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوضحها أنه خيرج 



من ال علم عنده خيرج ماذا ليتعلم ياأخي اجلس يف بيتك واملسجد جبانبك واجلس ُهناك واتعلم من أهل 
  العلم

  املسجد إيش املانع ؟إذا خرجت إىل قرية ثانية وجلست يف مسجد أوحىت نفس : السائل  
ياأخي مش هذا البحث اهللا يرضى عليك ال ختلينا ندخل يف نقاط ماهي موضع خالف أنا لعلك : السائل  

ماتعرفين أنا ملا كنت يف سوريا كنت أروح حلمص ومحاة وأدلبوالالذقية إيش املانع أنا بتقول يل إيش املانع مايف 
أهل بيتك جريانك إىل آخره مث إىل ماذا تدعوا ؟ أهل بيتك أنت مانع لكن بقول لك األقربون أوىل باملعروف 

علمتهم ؟ اآلن بال مؤاخذة والبحث بيين وبينك خص أنت أهل بيتك فهمتهم العقيدة فهمتهم كيفية صالة 
الرسول عليه السالم أنا بقول لك ال ملاذا ؟ على اعتبار أنت من مجاعة التبليغ أنا ماأدري لكن أفرتض أنك 

مجاعة التبليغ ال يتعلمون كيفة صالة الرسول وال يعلمون كيفية احلج إىل بيت اهللا احلرام ال , ة التبليغمن مجاع
يتعلمون واليُعلمون إىل آخره فأنت إذًا على اعتبارك فرد من أفراد مجاعة التبليغ أهل بيتك يلي أنت عايش 

ت قمت ذا الواجب حىت ترتك وتروح معهم واللي بتحتضنهاوبتحتضنك إىل آخره وهي أقرب الناس إليك أن
إىل قرية ُأخرى وتقول إيش يف مانع بقول لك مايف مانع لكن ابدأ بنفسك مث من يليك ليش ترتك بلدك يعين 
قلة اجلهل يف بلدك حىت تروح إىل بالد ُأخرى حىت تروح إىل أوروبا ال ياأخي يلي فينا كافينا حنن بدنا مئات 

يكفينا قيام الواجب بعدين مثًال ننتقل إىل الزرقاء إىل كذا إىل كذا مش نروح إىل العلماء الُدعاة مئات حلىت 
أوروبا فوين هؤالء الدعاة حنن هذا حبثنا ياأخي فاقد الشيء ال يُعطيه يف عندنا نكته بالشام بذكروهابقولوا إن 

لقي رجًال من  الرجل من األكراد متحمس لإلسالم لكن كردي ال يعرف من اإلسالم إال الشيء القليل
دخلك ماذا : اليهود يف الطريق واخلنجر يف حضنه سحب اخلنجر وقال لليهودي بتسلم أم أقتلك قال له 

طيب شوأفاده هذا احلماس مافاده هو ال يدري أن يلقن هذا اليهودي االسالم .  أقول ؟ قال واهللا ال أدري
سالم ؟ مث بلغه للناس باليت هي أحسن وهذا ماهو ؟ فنحن بنقول له قبل هذا احلماس اجلس وتعلم ماهو اإل

ألنه حينئٍذ األمر حيتاج إىل  ...يكفي يف بيان مايؤخذ على مجاعة التبليغ وإال فالدخول يف التفاصيل مالنا 
حبث تارخيي والسند صحيح أم غري صحيح مالنا يف هذا الصدد لكن الشيء الواضح متامًا هو هذا اخلروج 

  اإلسالم إال شيئاً قليالً مع مجاعات ال يعرفون من 
  . ...هذا االام بريئة منه : السائل  

  
  عفواً هذا االام حدد يل حىت أفهم عليك ؟ :الشيخ 
  ...اللي يتهم الدعوة ذه  :السائل 
عفوا فهمتك ياأخي اهللا يرض عليك دعنا من الكلمات اللي مابتفهم املخاطب أنا سألتك هذا  :الشيخ 



  ه ماهو هذا االام  ؟االام حدد يل إيا
  .أم ال يصلون الصالة كما يصلي الرسول عليه السالم هذا اام  :السائل 
كيف اام فنحن نرى صالم كيف اام اهللا يهديك ألنه بال مؤاخذه حنطك حتت الواقع أنت أو   :الشيخ 

  .غريك من مجاعة التبليغ 
  .ال ال حتطين ال حتت الواقع  :السائل 
  .ذاً ليش تقول هذا اام اهللا يرض عليك حنن شايفينهم إ :الشيخ 
  إذاً أنت شفت واحد والزم تعرف أنه أنا صار يل معهم سنتني خبرج معهم :السائل 
  صار لك سنتني شو :الشيخ 
صار يل سنتني خبرج معهم أنا يلي حبكي معاك صار يل سنتني مع مجاعة الدعوة وأنا تعرفت على  :السائل 

ولكن أنا  ...غ يف احلي هذا فمهما سألتين مابعرف أجاوبك ألنه ليس عندي من العلم بالدين مجاعة التبلي
صلوا كما " خرجت مع اجلماعة وشفتهم كيف يصلون أنا عندي الكتاب اللي أنت مؤلفه يلي هو 

 فلذلك عندنا من النجارين واحلدادين والعمال ولكن هم صار عندهم فقه ولكن إذا أنت "رايتمونيأصلي
  ...شفت واحد  له شهر شهران ماصار عنده علم فإنك ما تيجي حتكم عليه 

  تسمح يل :الشيخ 
  تفضل :السائل 
أنت أوًال أنت بتقول هذا اام حنن مانتهم الناس وحنن أحرص الناس على أن ال نتهم مسلماً  :الشيخ 

  اجلماعة عايشني يف املريخ أم عايشني يف ارضنا ؟
  ضناعايشني يف أر  :السائل 
عايشني بصلوا يف مساجدهم ام يف مساجدنا ؟ شوف حنن بنشوفهم بعدين هذا كالمك أنت بأيد   :الشيخ 

كالمنا السابق لكن رمبا اإلنسان ألول مرة مابرسخ الكالم عنده ألول مرة ولذلك كان من سنة الرسول عليه 
إذا وجدنا يف مجاعة التبليغ من ُيصلي  السالم أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثًا لتفهم عنُه أنا قلت لك آنفا

على الُسنة هذه السنة ماجاءم من دعوم هذه السنة جاءم من غريهم فنحن بدنا الُسنة تنبع من عندهم 
فأنت اآلن كما جاء يف القرآن وشهد شاهد من أهلها أنت عم بتقول صار لك سنتني بتصلي احلمد هللا 

ليش مابتصلي على كتاب صدر من مجاعة التبليغ ؟ ألنه ال  وعم تصلي على كتاب صفة صالة الرسول
وجود ملثل هذا الكتاب بعدين نرجع ألم شيء بنرجع للعقيدة كما ترى أننا نتهمهم يف أم ال يعتنون 
بالعقيدة وبتبليغ العقيدة كمان تظن أن هذا اام وهم يصرحون بذلك يصرحون أننا ال ندعوا إىل عقيدة وال 

  . ...ندعو إىل 



  


